Elektrikli cezve
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Yeni cezvenizi çok beğenerek aldığınızı,
hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.
Yine de şöyle güzel bir kahve yapmadan önce,
sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna
bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından kahvenizi
keyifle ve güvenle içebilirsiniz.
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Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde cezvenizle
tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından cezvenizin parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
Cezvenizin gövdesinin altında ve alt taban ünitesinin üstünde, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren
değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
Cezvenizin parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 444 32 45 numaralı
canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
Cezvenizdeki parçalarda hiçbir sorun ve eksiğin olmadığını gördükten sonra, cezvenize içme suyu koyun, güzelce
çalkalayın. Çalkalama işleminin ardından cezvenize yeniden içme suyu koyun. Bu defa koyduğunuz suyu kaynatın,
ardından dökün. Bu işlemi isterseniz tekrarlayabilirsiniz. Cezveniz şimdi kullanıma hazırdır.
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Cezveniz hangi parçalardan oluşuyor?
3

Kapak
4

Su seviyesi
göstergesi

Tutma kolu

2

360 derece
dönebilen kablosuz
gövde
1

5

6

Ölçü kaşığı

Açma/kapama
düğmesi

Alt taban
ünitesi
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Elektrikli cezvenizi nasıl kullanacaksınız?
• Cezveyi alt taban ünitesine yerleştiriniz.
Türk kahvesi pişirme
• Homend Pottoman cezvenizle dört kişilik
kahve pişirebilirsiniz.
• Cezvenize yapacak olduğunuz sayıya göre
(maksimum 4 kişilik 330ml) soğuk su koyunuz.Bir
kahve fincanı için, fincanı ağzına kadar soğuk içme
suyu ile doldurup suyu cezveye boşaltınız.

• Açma kapama düğmesini çevirdiğinizde uyarı
lambası yanacak ve su ısınmaya başlayacaktır. Su
kaynadığında düğmeyi kapalı konuma getiriniz.

• Her bir fincan için size hediye ettiğimiz kaşıkla,
tepeleme bir kaşık kahveyi cezveye ekleyiniz.
• Eğer şeker ilave edecekseniz bu aşamada arzunuza
göre ilave ediniz. Orta şekerli kahve pişirecekseniz
bir fincan için bir kesme şeker, şekerli kahve için ise
iki kesme şeker koymanızı tavsiye ederiz.
• Cezveyi çalıştırmadan önce malzemeleri çay
kaşığıyla güzelce karıştırmanızı tavsiye ederiz.

• İşiniz bittiğinde cezveyi soğumaya bırakınız.

• Ardından alt taban ünitesi üzerindeki açma-kapama
düğmesini açarak cezveyi çalıştırınız.
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• Köpüğün oluştuğunu gördüğünüzde cezveyi,
alt taban ünitesi üzerinden alarak oluşan köpüğü
fincana döküp kaynatmaya devam ediniz.

Cezvenizi temizlerken
nelere dikkat etmelisiniz?

• Kahveniz tekrar kabardığında kalan kahveyi tekrar
fincana dökünüz.

Temizlemeden önce cezvenizin açma-kapama
düğmesini mutlaka kapatınız.

Kahve pişirme işlemi bitene kadar başında durmanızı
tavsiye ederiz.

Fişi mutlaka prizden çekiniz ve cezvenizin
soğumasını bekleyiniz.

Kahve piştiğinde, cezveniz otomatik olarak
kapanmaz, başında bekleyip kaynadığında cezvenizi
kapatmanız gerekir.

Cezvedeki suyu boşaltınız ve dışını kuru veya nemli
bir bezle siliniz.

Damak zevkinize göre farklı ölçülerde kahve
pişirebilirsiniz.
Öneririz:
Suyun kalitesi kahvenin tadını etkileyecektir. Mesela
musluk suyundaki klor kahvenizin tadını bozabilir.
O yüzden içme suyu ile kahve pişirmenizi tavsiye
ederiz.
Öneririz:
Ne kadar soğuk su kullanırsanız kahveniz o kadar
lezzetli olur.

Cezvenizi suya daldırarak veya bulaşık makinesinde
yıkayarak temizlemeyiniz.
Cezvenizi sert ve kimyasal temizleyiciler kullanarak
temizlemeyiniz.
Su ısıtıcınızı temizlemek istediğinizde, ilk olarak fişini
çıkararak elektrik bağlantısını kesmeniz gerekir.
Kendinizi tehlikeye atmayın:
Temizlik bittikten sonra, cezvenizi kullanmak
isterseniz, elektrik bağlantılarının kuru olduğuna
dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde,
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kendinize ya da cezvenize zarar verebilirsiniz.
Kirecin temizlenmesi:
Zaman içinde cezvenizde tortu ve kirecin
oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Bu, su sertliğine
bağlı olarak ortaya çıkan, normal bir durumdur.
Ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya beyaz
sirke ile kireci çözebilirsiniz.
Kireç çözücü ile temizlemek için cezvenizde bir
miktar suyu kaynattıktan sonra, kireç çözücüyü
kaynamış suyun içine karıştırınız. Bir süre
bekledikten sonra ısıtıcınızı 2-3 dakika daha
kaynatarak içini boşaltınız ve 2-3 kez temiz su ile
yıkayınız.
Beyaz sirke ile temizlemek için cihazınızı beyaz sirke
ile doldurarak bir saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi
boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.

Cezvenizi güvenle
kullanmak, sizin elinizde.
Pottoman cezvenizin üzerinde yazılı voltajın
bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına
dikkat ediniz.
Cezvenizin hiçbir parçasını (özellikle fiş, kablo ve
alt taban ünitesini) su ya da herhangi bir sıvıya
batırmayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız,
banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda
kullanmayınız.
Cezveniz evlerde kullanım içindir. Ticari amaçlı
kullanılmamalıdır.
Cezvenizdeki güç kablosunun görevi elektrik akımını
iletmektir. Lütfen, fişi prizden çıkarmak için kablodan
çekmeyin. Aksi takdirde, kablonun içindeki elektrik
aksamına zarar verebilirsiniz.
Cezvenizi her zaman dikey pozisyonda kullanmaya ve
hiçbir zaman sıcak yüzeylere koymamaya
dikkat edin.
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Cezvenizin aşırı ısındığı durumlarda elektrik akımını
kesen özel bir teknoloji devreye girer (ikili güvenlik
sistemi). Bu teknolojiye rağmen, cezvenizin içinde
su yokken çalıştırılması, alt taban ünitesi ve ısıtıcı
plakaya ciddi şekilde zarar verebilir.
Cezvenizi mutlaka topraklı bir prize takınız.
Cezvenize zarar vermemek için yetersiz akım
sağlayan uzatma kablolarını kullanmayınız.
Cezvenizdeki su ısınırken ortaya çıkan sıcak su
buharı, ağız ve kapak bölgelerinden dışarı tahliye
edilir. Bu yüzden cezveniz çalışırken, özellikle
yüzünüzü ağız ve kapak tarafına yaklaştırmayın.
Cezvenizin çalışmasında herhangi bir problem
görürseniz, lütfen 444 32 45 numaralı canlı telefon
hattımızı arayarak bizi bilgilendirin. Sorun ne kadar
küçük olursa olsun, kendi başınıza tamir etmeye
çalışmayın, başınıza daha büyük işler açmayın.
Cezvenizin herhangi bir parçasının, özellikle de
elektrik kablosunun zarar gördüğünü fark ederseniz,
lütfen kullanmaya devam etmeyin. Evinizin yanındaki
elektrikçiyi çağırmak, sandığınız kadar güvenli
bir çözüm değildir. Böyle bir durumda 444 32 45
numaralı canlı destek hattımıza ulaşırsanız, hem
cezvenizin garanti kapsamı dışında kalmasını
engellersiniz hem de olası bir parça değişiminde

sadece kaliteli ve uygun parçaların kullanılmasını
garanti altına alırsınız.
Cezvenizin gövdesi ve alt taban ünitesini birbirini
tanıyacak ve sorunsuz çalışacak şekilde tasarladık.
Bu yüzden size sunduğumuzdan farklı bir alt taban
ünitesini kullanmanız, gereksiz bir risk almanız
anlamına gelir.
Cezvenize su doldururken, cezvenizi alt taban
ünitesinden alınız.Kahve pişirdikten sonra işiniz
bittiğinde cihazınızı kapatınız.
Cezvenizi su ısıtıcısı olarakta kullanabilirsiniz. Su
kaynadığında cezveniz otomatik olarak kapanmaz
o yüzden kapama düğmesini çevirerek cihazınızı
kapatmalısınız.
Cezvenizi sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde
olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel
engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin.
Bu cihaz ev ve aşağıda belirtilen benzeri yerlerde
kullanılabilir:
- İşyeri, ofis ve dükkanlarda sadece personelin
kullandığı mutfaklarda,
-Çiftlik evinde,
-Otel, motel ve benzeri mekanlarda sürekli kalan
pansiyonerler tarafından.
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Hayatta her sorunun bir cevabı var.
Cezvenizi kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için
küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz küçük sorunları gösteren bir liste hazırladık.
Umarız, faydası olur.
Sorun

Olası sebep

Çözüm önerisi

Açma-kapama düğmesi kapalı olabilir.

Açma-kapama düğmesini açınız.

Fiş prizden çıkmış olabilir.

Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.

Susuz çalıştırmaya karşı koruma sistemi
devreye girmiştir.

Cihazı fişten çekin ve soğuduktan sonra tekrar çalıştırın.

Su kaynamadan önce gücü
kesiliyor, cihaz kapanıyor ve
gösterge ışığı sönüyor.

Aşırı tortulanma.

Tortu ve kalıntılar temizlendikten sonra su ısıtıcısı normal
işlevini yerine getirir.

Kaynama esnasında su
taşıyor.

4 fincandan fazla su doldurmuş olabilirsiniz.

4 fincandan fazla su doldurmayınız.

Kahve taşıyor.

Kahve kaynamaya başladığında cezveyi alt
Kahve kaynamaya başladığında açma kapama düğmesini
taban ünitesi üzerinde unutmuş olabilirsiniz. kapatınız ve cezveyi alt taban ünitesi üzerinden kaldırınız.

Cezveniz çalışmıyor.
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Model no

Pottoman 1802-1803-1804

Pottoman 1801

Voltaj seviyesi

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Güç seviyesi

700 W

350 W

Su kapasitesi

330ml

330ml

Kullanım ömrü

7 yıl

7 yıl

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri
dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için
çöpe atılmaması gerekmektedir.Lütfen,
bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için
Homend Müşteri hizmetlerine başvurunuz.

İthalatçı / Üretici firma: Homend Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Erseven Sok. No:8 Kağıthane 34406 İstanbul
T 444 32 45 F 0 212 289 22 24 W homend.com
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Size şimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.
Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Şimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak.
Türkiye’nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: 444 32 45. Sizin için uygun olan
en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi
tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.

Satın aldığınız herhangi

Satın aldığınız herhangi

Satın aldığınız ya da

Tüm ürünlerimiz, tasarım,

Aldığınız Homend

bir ürünü, servisimize

bir ürünün, bakım,

almayı düşündüğünüz

üretim ve dağıtım

ürününü

ulaştırmak isterseniz,

tamir gibi nedenlerle

herhangi bir ürünümüzle

aşamalarında defalarca

homend.com’dan

bize bir telefon açın.

servisimizde

ilgili bilgi ya da destek

kontrolden geçirilir.

kaydederseniz, size

Gelelim, ürünü teslim

kalma süresi 48 saati

almak için, gece gündüz,

Yine de üretimden

herhangi bir işlem

alalım, servis işlemi

(2 iş günü) geçmez.

her saat, istediğiniz

kaynaklanan en ufak

sırasında garanti belgesi

bittikten sonra,

Zamanında yapılmayan

an bize telefon ya da

sorunda bile, hiçbir ücret

dahil hiçbir belge

istediğiniz yere teslim

hiçbir iş, bizim için iyi bir

internet aracılığıyla

ödememe garantiniz 2 yıl

sormayız. Böylece kutu,

edelim. Üstelik bu hizmet

iş değildir.

ulaşabilirsiniz.

boyunca geçerlidir.

garanti belgesi, fiş

için sizden hiçbir ücret

ya da fatura saklama

talep etmeyelim.

zorunluluğunu ortadan
kaldırırız.

> homend.com
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Yetkili servis listesi.
Teknik Servis Ünvanı

Adres bilgisi

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10 / DÜZCE

380 524 55 87

ALİ DOLAPÇIOĞLU - DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK

ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 / ANTAKYA

326 215 71 21

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ-SELİM ÇELİKDEMİR

KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21 D / UŞAK

276 223 68 13

ATILIM ELEKTRONİK-İSMAİL SERHAT YILMAZ

CEDİDİYE MAH. ZAFERİ MİLLİ SOKAK NO:6 / DÜZCE

380 523 17 86

AYYILDIZ TEKNİK-YASİN SÜNGÜ

350 EVLER MAH. CANER SOKAK NO:3 /A / NEVŞEHİR

538 821 58 25

BETACOM BİLGİSAYAR

SARAY MAH.ÖMER EFENDİ SOK.ESER APT.ALTI NO:3 / MALATYA

422 325 45 28

ÇAĞLAR ELEKTRONİK

GEDİZ MAH.670/1 SOK NO:57/2 / İZMİR

232 276 16 97

DERYA ELEKTRİK VE SOĞUTMA

ŞEHİTİSAK MAH.MEVLANA CAD.YILMAZ APT.C BLOK.NO:5 / MERSİN

324 625 94 63

EMRE BİLGİSAYAR -EMRE KARABULUT

SAHABİYE MH. BUYURKAN SK.YOLGÖSTEREN İŞ MERKEZİ NO:7/ A / KAYSERİ

850 250 77 88

BEYAZ BİLGİSAYAR - ENSARİ ŞENGÜL

KOOPERATİFLER MAH. ŞAİR SIRRI HANIM SOK. NUR APT. B BLOK / DİYARBAKIR

412 229 06 88

FERRO TEKNİK-HAYRİ NURETTİN PEÇEN

SAPANBAĞLARI MH. KARAAĞAÇ CD. NO:5/B İSTANBUL

216 389 81 44

HAMDİ MISIR - ÖZEL ELEKTRONİK

KÜÇÜK MUSTAFA MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. FERMAN APT. NO: 4/B / KAYSERİ

352 336 15 76

İLHAN AKYOL - EBRU ELEKTRONİK

ATATÜRK CAD. NO.261 / IĞDIR

476 227 76 66

İLYAS ARSLAN

İSTASYON MAH. BOSNA CAD. NO:30/ B / ANKARA

312 269 35 05

İSMET BÜDÜN

ZEYNEL ABİDİN MAHALLESİ SELMANİ PAK CAD. ÇİLEK SOKAK NO:1 / MARDİN

482 415 61 98

KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN

HACI SİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. NO:46/A / GİRESUN

454 212 17 27

KUŞOĞLU BİLGİSAYAR

İSTASYON CADDESİ NO.59/B / KAYSERİ

352 222 91 42

MEHMET BOĞA - BOĞA TEKNİK

FATİH MAH. ELAÇEŞME SOK. ÜSTÜN APT. ALTI NO: 12/C / KÜTAHYA

332 236 33 37

MERT GÖBEL

ÇAĞLAYAN MAH.2058 SOK.NO:13/4 / ANTALYA

212 343 54 19

BALABAN ELEKTRONİK - MEHMET BALABAN

PEKER MAH. HAKKI İPLİKÇİ CAD. NO: 35/A / MANİSA

422 325 45 28

MURAT ÖZTÜRK-ÖZTÜRK SOĞUTMA

ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO: 65/D-E / MANİSA

236 232 11 89

NEVCANOĞLU ELEKTRİK

ULUS MAH. M.AKİF CAD. EBE HAFİZE KENDİL APT.NO:20/A / ANTALYA

242 346 19 75

ÖZ ŞİRİN ISITMA VE SOĞUTMA-KEMAL ŞİRİN

DURAK MAHALLESİ AKBUR SOKAK NO:34 / UŞAK

276 223 33 57

ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA

NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE SİTESİ NO:36/A / KONYA

332 237 17 34

MERAL ELEKTRONİK - ALİRIZA MERAL

HAMİDİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 22/A / RİZE

324 625 74 72

SEHER ELEKTRİK-MEHMET KUŞGÖZ

ULUS SANAYİ CAD. MUSTAFA KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO:7/7-8-9-10 / ANKARA

312 311 76 46

SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF

MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. N0:222/C MANİSA

236 238 92 10

SİSTEM ONLİNE BİLGİSAYAR

KÜLTÜR MH.MANSUR BAYRAM CAD. NO:28/DÜZCE

216 444 32 83

HOMEND ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİC.A.Ş.

CUMHURİYET MAH. PİLEVNE CAD NO:5 ÇAYIROVA / GEZBE

ŞAFAK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR - BAYRAM KABAKBAŞ

50.YIL MAH. O CAD. NO:56 SULTANGAZİ/ İSTANBUL

212 444 32 83

TECHMAK BİLGİSAYAR/BÜLENT TAYLAN KÖMÜRCÜ

ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CD. 6.SK. NO:14/A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

212 555 57 71

TERMİK ELEKTRİK BEYAZ EŞYA TEKSTİL

ÇAKMAK CADDESİ N0:35 / MERSİN

324 231 74 64

YILDIRIM ŞAKRAK - ÖZYILDIRIM ELEKTRONİK

DOĞANBAHÇE SOK. NO:7 C DEMİRLİBAHÇE / ANKARA

312 363 08 08

Telefon numarası

444 32 45

